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-بتقدير عام جيد جدا( 8510مايو )بكالوريوس العلوم والتربية تخصص كيمياء وطبيعة  -8

 .      جامعة عين شمس-كلية التربية
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 تحضير ودراسة متراكبات السلفيت للفلزات اإلنتقالية:  تحت عنوان
 جامعة عين شمس -كلية العلوم-8558دكتوراه فى العلوم فى الكيمياء  -6

 لزات اإلنتقالية مع قواعد  شيفتحضير ودراسة متراكبات بعض الف: تحت عنوان      
 

 الت رج الوظيفي
 

 .8511الى  8510جامعة عين شمس من  –التربية كلية –الكيمياءمعيد بقسم الطبيعة و  .8
 .8558الى  8511جامعة عين شمس من  –كليةالتربية –مدرس مساعد بقسم الكيمياء  .0
 .8551الى  8558جامعة عين شمس من  –كليةالتربية -مدرس بقسم الكيمياء  .2
  0002-8551جامعة عين شمس من  –كليةالتربية –أستاذ مساعد بقسم الكيمياء .6
 .إلي األن 0002جامعة عين شمس من  –كليةالتربية – أستاذ بقسم الكيمياء .9
 0088-0080من   رئيس قسم الكيمياء .6
 .0086– 0088 منللدراسات العليا والبحوث  لشئون وكيل الكلية .1
 .0081 أبريل حتى 0086شمس من عميد كلية التربية جامعة عين  .1
-0081جامعة عين شمس -قائم بعمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية التربية .5

28/1/0081 
 0085-0081أمين لجنة قطاع الدراسات التربويه  .80
 .حتي االن 0085أكتوبر من سبتمبر 6عميد كلية التربيه جامعة  .88

 اخلربات
 

 األنشطةواخلربات األكادميية: أوال
 

-0081في الدوره  جنة قطاع الدراسات التربويه بالمجلس األعلي للجامعاتأمين ل -1
0008. 

ثانوي ورئيس لجنة اإلشتراك في لجان تطوير برامج كليات التربيه في التعليم االبتدائي وال -2
 .المجلس األعلي للجامعات–إعتماد اللوائح بقطاع الدراسات التربويه 
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 .لطالبية أثناء فترة عمادتي للكليهجميع األنشطه اواالشتراك في  اإلشراف  -3
وحضور الطالب  نييناإقامه يوم ثقافي ياباني وعرض أنشطة التوكاتسو من الخبراء الياب -4

 .وبعض رجال التعليم من وزارة التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس بالقاهرة
لقاهرة إقامه يوم ثقافي سويدي وعرض أنشطة طالبية وثقافية بحضور سفيرة السويد با -5

 .وبعض أعضاء السفاره
 .عضو لجنة التعليم ببيت العائلة المصري لمدة عامان -6
 0081-0086.سنوات 6المجلس األعلي للجامعات لمدة –عضو لجنة القطاع التربوي  -7
 0081-0086.سنوات 2لمدة  ثقافهالمجلس األعلي لل– يةالترب عضو لجنة -8
القاهرة بحضور  بعض أعضاء مجلس إقامه يوم ثقافي تربوي بين الكلية و معهد جوتة ب -9

 .إدارة المعهد  وممثلي السفارة األلمانية بالقاهرة
بحضور   DAADإقامه أنشطة مشتركة بين الكلية و هيئة المعونة األلمانية  -11

  .ممثلي  الهيئة و السفارة األلمانية بالقاهرة
 -جامعة  طيبة -الكيمياء الصناعية كلية العلوم برامجاالشتراك في وضع  -11

 .السعودية
 .السعودية -جامعة طيبة -الكيمياء لكلية المجتمع برامجاالشتراك في وضع   -12
، 0001صيف  -االشتراك كعضو في اللجنة التنفيذية لبرنامج موهبة الصيفي -13

 .في جامعة طيبة التابع لمؤسسة الملك عبداهلل ورجاله للموهبة واالبداع 0005
 0005،  0001( علمي في الكيمياءالمسئول عن البرنامج ال)االشتراك كمدرب  -14

 .في جامعة طيبة التابع لمؤسسة الملك عبداهلل ورجاله للموهبة واالبداع
 .لعدة سنوات ثم بكلية التربية علمي الفرقة الثانية و رئيس كنترول الفرقة األولى -15
جامعة عين  -كلية التربية -الكيمياء( مقررات)االشتراك في وضع مناهـج  -16

 .شمس
انشطة طالب قسم الكيمياء بحضور طلبة الكلية و أعضاء هيئة  اإلشراف على -17

 .0088-080لقسم الكيمياء  االتدريس من داخل وخارج الجامعة أثناء عملي كرئيس
 .رائد اللجنة االجتماعية التابعة التحاد الطالب -18
االشتراك في إعداد وتطوير محتوى المقررات العملية بمركز تطوير العلوم  -19

 .بجامعة عين شمس
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 اإلعسهامات التطبيقية: ثانيا
 

 الشراكة مع وزارة الرتبية والتيييم -أ 
وزارة التربيـــة ، بـــين كليـــة التربيـــة جامعـــة عـــين شـــمس المســـاهمة  فـــي عقـــد بروتوكـــول تعـــاون  -1

ومســــئولي الــــدمج لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة والتعلــــيم ومنظمــــة اليونيســــيف لتــــدريب معلمــــي 
 إشراف مركز االرشاد النفسي ومركز التميز التربويممول من االتحاد االوربي تحت  بالوزارة

اإلشــتراك فــي وضــع إمتحانــات الثانويــه العامــه لطــالب المــدارس الحكوميــه  وطــالب مــدارس  -2
  STEMالمتفوقين 

عمل برامج لتنميـة المهـارات العمليـة لمعلمـي الكيميـاء المرحلـة الثانويـة مـع االكاديميـة المهنيـة  -3
 .0082التعليم وزارة التربية و  -للمعلميين 

ـــاني : المشـــاركة فـــي ورشـــة عمـــل عـــن  -4 مراجعـــة معـــايير ومؤشـــرات مـــادة الكيميـــاء للصـــف الث
 .0086-0082وزارة التربية والتعليم–مركز تطوير المناهج  -الثانوي

برنـامج التههيـل  عمل إتفاقية بين الجامعـة ووزارة التربيـة والتعلـيم نـتج عنهـا عمـل االشتراك في -5
 .لحل مشكلة ترقي بعض فئات المعلميين غير المؤهلين تربوياالتربوي للمعلميين 

المسـاهمة فـي برنـامج الـتمكن مـن القرائيـة للمتسـربين مـن التعلـيم فـي المنـاطق األكثـر إحتياجـا  -6
 .بالتعاون مع الوزارة

 
 
 ودةيف جمال اجل -ب 

 

 0081في حصـول كليـه التربيـة جامعـة عـين شـمس علـي االعتمـاد  واإلشتراك المساهمه -1
 .هيئه القومية لضمان االعتماد والجودة أثناء فترة عمادتي للكليةمن ال

 0081-0080الشتراك ضمن فريق في وضع الخطة االستراتيجية للكلية ا -2
 0081-0080المساهمة في وضع الخطة االستراتيجية للبحث العلمي بالكلية  -3



5 

 

بالجامعـة االشتراك ضـمن فريـق فـي وضـع الخطـة االسـتراتيجية لقطـاع العلـوم االساسـية   -4
0080-0081 

 .األشتراك في توصيف المقررات الكيمياء غير العضوية طبقا لمعايير الجودة واالعتماد -5
جامعـــة عـــين  -كليـــة التربيـــة، االشـــتراك فـــي وضـــع الخطـــة االســـتراتيجية لقســـم الكيميـــاء  -6

 .شمس
في فتـرة رئاسـتي للقسـم االشتراك في جميع أعمال وحدة الجودة التـي تخـص قسـم الكيميـاء -7

 .بعدهاو 
الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة -الحصول على دورة التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي -8

 0088التعليم واالعتماد 
الهيئة القومية  -الحصول على دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي -9

 0088لضمان جودة التعليم واالعتماد 
الهيئــة  -ي العتمــاد مؤسســات التعلــيم العــاليالحصــول علــى دورة المراجــع الخــارج -11

 .0088القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 والبنية التحتية يف جمال التطوير -ج 

 

 0081إنشاء مبني حضاري إلدارة الدراسات العليا  -1
تكوين لجنة البرامج المتميزة ونتج عنها عمل برنامج متميز بقسم اللغة االنجليزية وجاري  -2

 رامج المتيمزة االخري مثل برنامج بكالريوس إعداد المعلم في العلومعمل بعض الب
 .والرياضيات للمدارس الرسمية والدولية

 .مركز التطوير الجامعي –المساهمة في إنشاء معمل الحاسب االلي  -3
 0086.تجديد عيادة  الطالب الطبية وكذلك عيادة األسنان والصيدلية بالكلية -4
 ة إنشاء منفذي للكتب الجامعي -5
 0081إنشاء مبني خاص بمعمل الجغرافيا  -6
 .تجديد وتحديث بعض المعامل الطالبية -7
إنشاء معمل لغة إنجليزية بقسم اللغة اإلنجليزية ليكون بذلك أول معمل بالكلية  للغة  -8

 .اإلنجليزية



6 

 

 .تجديد وتكييف عدد من مدرجات وقاعات التدريس بالكلية -9
 .تلفزيونية رأسية وشاشات عرض بهجهزة عرض الطالبية تجهيز قاعات التدريس -11
 .تجديد قاعة مجلس كلية التربية بما يليق بإسم الكلية -11
 .إنشاء عدد من القاعات المجهزه للمناقشات والتدريب -12
 .تجديد بعض غرف السادة أعضاء هيئة التدريس -13
رصف جميع شوارع الكلية وطرقاتها باإلنترلوك و تجميل جميع حدائق الكلية  -14

نارتها بشكل حضار   .ي وجميلوا 
 .إنشاء إستراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -15
 تجديد مكتبة الطالب بصوره حضارية ومكيفة مركزيا ومدعمه بشبكة األنترنت -16
ضاءه ومقاعد عدد  -17 تجديد شامل لمسرح الكلية داخليا من  خشبة مسرح وستارة وا 

الشامل لقاعة كبار باإلضافة للتجديد .كرسي وكذلك خارجيا الند سكيب واإلضاءه 690
 .الزوار الملحقة بالمسرح

 .تجديد البوابات الرئيسية للكلية بشكل جمالي -18
 .إنشاء مقاعد حضارية لطالب الكلية -19
مركز ذات طابع  0080. شتراك في إنشاء مركز التميز التربوي بكلية التربيةاإل -21

 .خاص
 (مكتب خدمي) 0080.المساهمة في إنشاء مكتب التعاون الدولي بالكلية -21
 0086وحدة مستقلة ذات طابع خاص االشتراك في إنشاء وحدة النشر العلمي  -22
انشاء جمعية الرعاية العلمية ، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لسفر المعيدين  -23

، شاركت الجمعية بالفعل فى سفرهم والمدرسين المساعدين للقيام ببعثات علمية ، وقد 
ة بالكلية وقد قامت بالفعل بالعديد من وكذلك المشاركة فى تطوير البنية التحتي

 .المشروعات داخل الكلية
مركــز ذات .0089االشــتراك فــي إنشــاء مركــز الخــدمات المجتمعيــة بكليــة التربيــة  -24

 .طابع خاص
 .تطوير البنية التحتية لمركز االرشاد النفسي ومركز التميز االلماني -25
والدراسات العليـا بقسـم  األشتراك في تطوير الخطة الدراسية لمرحلتي البكالوريوس -26

 .الكيمياء بكلية التربية بنظام الساعات المعتمدة
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 يف جمال ال راعسات اليييا والبحث الييمي -د 

 

 .اإلشتراك في عقد إتفاقية لنقل الدراسات العليا لدولة اإلمارات -1
 .0086-0088عضو مجلس الدراسات العليا بالجامعة  -2
 .اسات العلياعضو اللجنة الدائمة المنبثقة من مجلس الدر  -3
 .0086-0088 مقرر قطاع العلوم االساسية بالجامعة -4
 .دبلومات الدراسات العليا بنظام التعليم عن بعد وحدة التعليم عن بعد وتفعيل, إنشاء -5
إنشاء وحدة القبول بالدبلوم العام في التربية ونتج عنها إجراء إختبار قبول ومقابلة  -6

 .شخصية واقعية
دراسات العليا لمختلف التخصصات بنظام الساعات المعتمدة القيام بإعداد مقررات ال -7

 .للنشر على شبكة اإلنترنت الدولية  E-Learningواستعمال تكنولوجيا  
عتماد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة -8  .إنشاء وا 
( قطاع الدراسات العليا)في المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس لقطاع التربية منسق  -9

 "(نحو ثقافة استدامة جديدة"الجامعة واالقتصاد األخضر: ) مسمى  تحت
االشراف والحكم على العديد من رسائل الماجسـتير والـدكتوراه فـي كـل مـن مصـر  -11

 . والسعودية

بحثا منشورا فى مجـال الكيميـاء غيـر  52 قائمة تضممرفق  : األبحاث المنشورة -11
 .عالمية متخصصة( دوريات)العضوية والعناصر اإلنتقالية فى مجالت 

  0000-8555جائزة البحث الممتاز لجامعة عين شمس  -12
 ال ورات واملؤمترات -ه 

 

 .اإلشتراك في عدة مؤتمرات علمية داخل مصر وخارجها -8
 : اإلشتراك في ورشة عمل تحت عنوان -0
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Developing a draft for the Faculties of Education Selection Criteria STEM 
Teacher Preparation Component, 16-17 October 2018- Holiday Inn 
Maadi (USAID EGYPT). 

 0081، 0086كلية التربية جامعة عين شمس مؤتمرات دولية األول والثاني ل رئيس -2
 .مركز التطوير الجامعي – TOT -0081دورة تدريب المدربين  -مدرب معتمد  -6
مركـز التميزالتربـوي  – STEMاالشتراك حضورا وتحكيمـا فـي دورة التـدريس بمنهجيـة  -9

0081. 
فـــي التـــدريس بالمـــدارس  STEMمـــدرب لطـــالب كليـــة التربيـــة عـــن اســـتخدام منهجيـــة  -6

 مركز تطوير تدريس اللغة االنجليزية – 0081 -الحكومية
 .0086المؤتمر العلمي السادس لكلية التربيه جامعة بورسعيد االشتراك في فعاليات  -1
1-  
نحـو ملمــح : بمداخلـة عنوانهـا  0082ي بـالجزائر االشـتراك فـي فعاليـات الملتقـى الـدول -5

 .تطبيقي في إعداد المعلم
جامعــة -بكليــة العلــوم-نائــب رئــيس اللجنــة العلميــة لمــؤتمر الكيميــاء الــدولي األول -80

 .السعودية طيبة
 .االشتراك في ندوة عن نظام القبول بالجامعات -88
 االشتراك في ندوة عن الثانوية العامة -80
 0088راير فب -دورة رؤساء األقسام -82
 .السعودية-الرياض 0005المدربين لبرنامج الموهبة واالبداع تههيل دورة  -86
 السعودية 0001دورة في إعداد األسئلة الموضوعية  -89
 .8511دوره اعداد المدرس الجامعى  -86

 
 االتفاقيات والزيارات اخلارجية -و 

  
مدرســة الشــراكة بــين الضــمن مشــروع  0081أكتــوبر  86-1زيــارة ايرلنــدا فــي الفتــرة مــن  -8

عـن كليـة التربيـة جامعـة  0085-0081والجامعة لبناء مجتمعات األقران مـن المتعلمـين 
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الممـــول مـــن االتحـــاد األوربـــي باشـــراف الجامعـــة االمريكيـــة ومشـــاركة ثـــالث .عـــين شـــمس
جامعات مصرية جامعة عين شمس وجامعة االسـكندرية وجامعـة حلـوان وثـالث جامعـات 

 .نداأوربية ببريطانيا والمانيا وايرل
 0085مـايو 0-أبريـل 01جامعات في الواليات المتحـده األمريكيـه فـي الفتـرة مـن  6زيارة  -0

خمس ومشاركة  USIDالممول من  STEMضمن مشروع إعداد معلم مدارس المتفوقين 
 .وأسيوط لزقازيقاوالمنصوره و جامعة عين شمس  جامعات كليات تربيه في 

وجامعة البرنس ( جامعة عين شمس)الكلية المساهمة في عقد اتفاقية تعاون علمي بين  -2
 ,THE UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLANDإدوارد الكندية

CHARLOTTOWN,CANADA:  إلجراء بحوث وعقد ورش عمل وتبادل طالب
من المعيدين والمدرسين  88على مستوى الماجستير والدكتوراه وقد تم تفعيلها بسفر عدد 

أشهر ثم تالها سفر مجموعة مكونة من تسعة من  المساعدين بالكلية لمدة ثالثة
 .المدرسين والمدرسين المساعدين

 .زيارة كندا لتفعيل اإلتفاقية بين جامعة عين شمس وجامعة البرنس إدوارد بكندا -6
 .زيارة مدارس إبتدائية وثانوية بجزيرة البرنس إدوارد بكندا -9
 .كندا –تورنتو –زيارة لجامعة يورك  -6
 ديبرزينوجامعة ( جامعة عين شمس)فاقية تعاون علمي بين الكلية المساهمة في عقد ات -1

وعقد ورش عمل وتبادل طالب على مستوى الماجستير مشتركة إلجراء بحوث  المجرية
من  من المعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية 2والدكتوراه وقد تم تفعيلها بسفر عدد 

بعض أشهر ثم تالها سفر إلي ست  ثالثةتتراوح من لمدة  قسمي الرياضيات والفيزياء
 .أعضاء هيئة التدريس

ومؤسسة مصر الخير  (جامعة عين شمس)الكلية  شراكة بين المساهمة في عقد اتفاقية -1
نتج عنها مسهمة مؤسسة مصر الخير في تمويل سفر بعض من الهيئة المعونة لهيئة 

 .التدريس
 .للمصريين بالسعودية م في التربيةزيارة جامعة الملك سعود لالتفاق على نقل الدبلوم العا -5

للمدارس الخاصـة بالسـعودية لرفـع كفـاءة  تفاقية مع اللجنة الوطنيةزيارة للتمهيد إل -80
 .بها المدرسين المصريين

وحضــــور مــــؤتمر  زيــــارة المدرســــة العليــــا لاســــاتذة بــــالجزائر وعقــــد إتفاقيــــة تعــــاون -88
 .علمي
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ــــة بســــنغافوره ل طــــال -80 ــــارة معهــــد التربي ــــي أحــــدث أزي ــــيم ع عل ســــاليب تطــــوير التعل
0086. 

 0081بالسعودية  (التعليم المفتوح)ل شراف علي التعليم االلكترونيزيارة  -31

 

 

 املشاريع البحثية -ز 

 

: باحث رئيسي في المشروع الممول من عمادة البحث العلمي جامعـة طيبـة تحـت عنـوان  -1
الحفـز والنشـاط تحضير ودراسة متـرا كبـات قواعـد شـيف للفلـزات االنتقاليـة وتطبيقاتهــا فـي 

  0001 البيولوجي 
باحث مشارك في المشروع الممول من عمادة البحـث العلمـي جامعـة طيبـة تحـت عنـوان   -2

دراسات حركية علي تكسير بعـض الملوثـات العضـوية فـي المـاء باسـتخدام عامـل شـبيه : 
 0001 .فنتون

معهــد الشــرق بالمــدارس بالتعــاون مــع  بكليــة التربيــة وعالقتــه مشــروع بحــوث الفعــل منســق  -3
 .0086-0086االوسط للتعليم العالي بالجامعة االمريكية بالقاهرة 

 الشـــراكة بـــين المدرســـة والجامعـــة لبنـــاء مجتمعـــات األقـــران مـــن المتعلمـــين :مـــدير مشـــروع -4
 .عن كلية التربية جامعة عين شمس 0081-0085

School and University Partnership for Peer Communities of Learners 

(SUP4PCL)   ـــي ـــةباشـــراف الممـــول مـــن االتحـــاد األورب ثـــالث جامعـــات مشـــاركة و  الجامعـــة االمريكي
ببريطانيـا والمانيـا سكندرية وجامعـة حلـوان وثـالث جامعـات أوربيـة وجامعة اال مصرية جامعة عين شمس

 .وايرلندا
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